MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN a. s.

Smernica mládeže
(alebo Futbal je len hra)

Vo Zvolene 26. 6. 2015

Vypracoval: Daniel Valach
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Prioritnou snahou Mestského futbalového klubu Lokomotíva Zvolen a. s. je vytvárať
prostredie, v ktorom by sa všetci, ktorým na mene a značke tohto subjektu záleží, cítili čo
najlepšie. Aj preto ľudia, ktorých s klubom spájajú rôzne väzby, či už ide o funkcionárov,
trénerov, hráčov, ale aj ich rodinných príslušníkov a fanúšikov, nemôžu stav spokojnosti
hľadať len na ihrisku či v jeho blízkom okolí. Našim najväčším cieľom stále zostáva pokúsiť
sa vybudovať klub doslova „rodinného“ rangu, ktorý aj vďaka futbalu bude stáť na pevných
základoch ľudskosti, priateľskej atmosféry, čo najlepších vzťahoch a ctení si životných zásad
fair play.

Nielen výsledky a úspechy nás posúvajú vpred. Motivačnými by pre nás mali byť aj
prehry, ktoré by nás mali donútiť zamyslieť sa, kde sme zlyhali a čo sa dalo urobiť lepšie. Aj
preto naším víťazstvom musí byť hlavne rešpekt a ochota urobiť pre svoj klub maximum.
Nakoniec, víťazstvá by mali byť odmenou spoločného snaženia a vynaloženého úsilia
v tréningovom procese, zápasovej konfrontácii i klubovej osvete.

Futbal je kolektívna hra, nie individuálna.
Ak sa zlepší jednotlivec, tak sa zlepší i mužstvo.
Ak sa zlepší mužstvo, tak sa zlepší i jednotlivec.

2

Prečo sa niekto stáva trénerom? Uvedomuje si čo všetko trénerstvo obnáša
a vyžaduje si? Prečo to vlastne robí? Má svoje presvedčenie?

„Futbal je veľmi podobný životu v tom, že učí, že práca, obetovanie,

vytrvalosť, konkurencia, nezištnosť a rešpekt k autorite sú cenou,
ktorú každý z nás musí zaplatiť pri dosahovaní akéhokoľvek cieľa,
ktorý za to stojí.“
Vincent Thomas Lombardi

Trénerstvo nie je žiadna dogma... Aj v našich „amatérskych“ podmienkach si však
vyžaduje poriadny kus poctivosti, obetovania sa a najmä chuti odovzdávať sa druhým.
V trénerstve jednoznačne platí – som tu hlavne pre druhých, pričom mládežnícky futbal toto
tvrdenie len potvrdzuje.
Aj preto, ak chceme byť úspešní, musíme si uvedomiť, že pozícia trénera v našom
klube, v ktorom chceme silné základy stavať práve na mládeži, je naozaj veľmi dôležitá.
Z toho dôvodu musí aj tréner rešpektovať určité pravidlá a povinnosti, ktoré mu aj na základe
finančného ohodnotenia zo strany klubu prináležia.
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Štatút trénera MFK Lokomotíva Zvolen a. s.
Povinnosti trénera:
1. Zabezpečenie tréningového a zápasového procesu:
-

dostatočná a potrebná príprava na každú TJ (aj v printovej podobe)

-

včasný príchod (min. 15. min. pred začiatkom TJ)

-

organizácia tímu pred, počas a po TJ a vôbec jeho pôsobenia v areáli štadióna (tréner je
zodpovedný za správanie sa hráčov v dobrom aj zlom – hráči sa nemôžu voľne
pohybovať hocikde) – tréner prichádza prvý a odchádza z TJ posledný (až po
skontrolovaní sa stavu šatne a pomôcok)!!!

-

starostlivosť o tréningové pomôcky (hráči nemôžu bez prítomnosti trénera ani len žiadať
o kľúčik od skladu pomôcok, pomocných brán a iných potrebných vecí) – vykladanie,
odkladanie, zamykanie, prípadné straty, dopĺňanie (lopty, rozlišovacie vesty, méty, pitný
režim atď.)

-

vedenie príslušnej potrebnej agendy (dôkladne a včasné) – používať povinne interný
klubový program, ako aj dôkladne viesť agendu pre Grassroots; viesť si ju v písomnej
i elektronickej podobe

-

starostlivosť (agenda) vyzdvihnutej športovej výstroje (športové súpravy a iné oblečenie
mať poriadne zdokumentované, mať o nich dostatočný prehľad, ktorý zamedzí strácaniu
a uľahčí odovzdávanie ďalším kategóriám)

-

organizácia stretnutí v spolupráci s realizačným tímom a príslušnou „dvojičkou“ (napr.
U15 a U14) – celkový servis – zápasy, rozhodcovia, všetky požiadavky a náležitosti
riešiť včas (v týždennom programe!!!)

-

klubová osveta – pravidelne a včas obhospodarovať klubový web správami zo všetkých
stretnutí a rôznych tímových akcií

-

zodpovednosť za výber členského (zabezpečí, aby hráči ktorí si neplnia svoju povinnosť
voči klubu boli z tréningového procesu v krajnom prípade vylúčení)

-

včas informuje o problémoch v tíme (ako aj svojich)
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-

tréner má zakázané fajčiť a piť alkohol v prítomnosti hráčov (je vzorom)

-

tréner je najväčším motivujúcim faktorom

2. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu:
-

hráčov viesť k základnému etickému a morálnemu kódexu (v areáli štadióna zdraviť
všetky staršie osoby, vážiť si klubovú príslušnosť, viesť ich ku klubovej hrdosti,
rešpektovať pravidlá a dodržiavať ich – neničiť materiál patriaci klubu)

-

hráč by mal v šatni svojho tímu sedieť minimálne 15 min. pred začatím TJ (pokojná
príprava na TJ, vôbec byť dôsledný a presný)

-

v rámci tréningového a zápasového procesu by mal používať klubové oblečenie (podľa
stavu v jednotlivých tímov – prezentácia klubu)

-

hráči musia byť vždy dostatočne pripravení na zápas (oblečenie, futbalový výstroj,
hygienické pomôcky)

-

hráčov vychovávať tak, aby športové úspechy dosahovali čestným spôsobom a súpera si
vážili a mali v úcte

-

hráčov viesť k absolútnemu rešpektovaniu rozhodnutiu rozhodcu, nech už by bolo
akékoľvek (tréner je priamo zodpovedný za správanie svojich hráčov na ihrisku a na
všetkých podujatiach organizovaných klubom)

-

hráčov viesť k vzájomnej slušnosti, nepripustiť v ich vzájomnej komunikácii exspresívne
výrazy (nadávky)

-

hráčov viesť k hygienickým návykom (počas tréningového procesu i zápasov) - hráč si
musím nosiť hygienické potreby (šľapky, uterák, mydlo / šampón) na TJ i zápasy

-

hráčov vychovávať a športovo viesť v duchu pravidiel fair play, vychovávať ich k
športovej čestnosti a ľudskej slušnosti (tréner svojím správaním a vystupovaním na
ihrisku aj mimo neho musí vždy ísť príkladom ako tréner a ako človek)

-

ospravedlniť sa z TJ, alebo zápasu môže iba sám hráč prostredníctvom osobného
telefonátu, alebo mailu (poprípade komunikáciou s rodičom)

-

kontrolovať zdravotný stav (v nutnosti žiadať aj doklad od lekára potvrdzujúci PN, alebo
absenciu v tréningovom procese)
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Tréner si je vedomý, že v prípade neplnenia vyššie uvedených povinností, klub
nie je povinný si plniť svoje povinnosti voči nemu. Prehlasuje, že ako tréner si je
vedomý, že od jeho správania závisí správanie jemu zverených chlapcov a jeho osobný
príklad je pre formovanie ich osobnosti, či už ako športovcov, alebo ľudí, rozhodujúci.

Peter Svetlánsky

Daniel Valach
koordinátor mládeže

riaditeľ klubu

MFK Lokomotíva Zvolen a. s.
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Etický kódex rodiča
(podliehajúci MFK Lokomotíva Zvolen a. s.)

Niečo pre rodičov:
(aj tréner by mal čo najviac komunikovať s rodičmi)

„Etický kódex“ rodiča je výbornou pomôckou pre tých, ktorí sa často dopúšťajú
množstva chýb pri výchove detí a sledovaní ich futbalových aktivít. Tieto chyby majú
negatívny vplyv na rozvoj po športovej, tak aj po psychickej a morálnej stránke.

1. Medzi negatívne aspekty správania sa rodičov vo väčšine patrí:
-

zasahovanie počas TJ do tréningového procesu (pokrikmi na vlastné dieťa, cudzie deti)

-

zasahovanie počas turnajov, zápasov (riadením hry, pokrikmi na vlastné dieťa, cudzie
detí - čo majú robiť, kde majú behať, komu majú prihrať atď.)

-

zasahovanie do kompetencií trénera a následné narúšanie jeho práce (konkrétne situácie
majú za následok to, že deti sú zmätené z pokynov z rôznych strán)

-

rodičia zasahujú do vedenia a riadenia klubu

-

rodičia kladú príliš veľký dôraz na „výsledky“ vlastného dieťaťa a celého tímu aj v
nižších kategóriách

-

rodičia chcú, aby ich dieťa dosiahlo úspech okamžite, čím vyvolávajú neadekvátny tlak
na dieťa, ale aj trénerov

-

rodičia si chcú prostredníctvom svojich detí realizovať svoje „nenaplnené ciele“

-

rodičia si dovoľujú neslušne pokrikovať na rozhodcov, a tým sa stávajú nevhodným
„vzorom“ pre svoje deti
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2. Čo je cieľom Etického kódexu rodiča?
-

zmeniť prístup a správanie sa rodičov pri sledovaní tréningov, zápasov a turnajov

-

propagovať myšlienku a princíp Fair play u detí a úctu k vedeniu klubu, trénerom,
spoluhráčom, a aj k súperom

-

učiť deti ako vyhrať, ale aj vedieť prijať prehru

-

mládežnícky futbal nie je a nikdy nesmie byť to isté, čo futbal dospelých

-

každý rodič si musí uvedomiť, že v nižších kategóriách je najdôležitejšia radosť z hry a
pôžitok z futbalu

-

futbal deti vychováva k aktívnemu životnému štýlu a pôsobí ako prevencia proti
„nástrahám ulice“

-

úloha rodiča je v zdravom podporovaní svojho dieťaťa, v rešpektovaní jeho aktuálnych
schopností a v zdravom povzbudzovaní

Etický kódex rodiča je projektom mládežníckych klubov, ktoré to s futbalom myslia
naozaj vážne. Projekt úspešne napreduje a funguje v celej futbalovej Európe.

8

3. Ako teda ďalej?
Veríme, že s Etickým kódexom sa oboznámi každý rodič... Pretože ten, ktorý ho po
viacnásobnom upozornení nebude rešpektovať, oberie o radosť z hry len vlastné dieťa, ktoré
nebude z daného dôvodu nominované na zápasy a turnaje.

„Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi víťazstvá aj prehry,
veľmi chcete aby boli úspešné.
Treba si ale uvedomiť, že niekedy je menej naozaj viac.
Rešpektujte, prosím, aktuálne schopnosti svojich detí a neberte im radosť z hry.
Prosím všetkých rodičov, aby dodržiavali usmernenia z Etického kódexu rodiča.“

Peter Svetlánsky

Daniel Valach
koordinátor mládeže

riaditeľ klubu

MFK Lokomotíva Zvolen a. s.

